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културни центар, Крагујевац, 2013)

Еди ци ја „Пр ве нац“ кра гу је вач ког Сту дент ског кул тур ног цен тра у по след њих не-
ко ли ко го ди на об ја ви ла је из да ња ко ја су се сво јим ква ли те том упи са ла у вр хо ве са-
вре ме не про дук ци је нај мла ђе по е зи је. У при лог то ме иде чи ње ни ца да се бар јед но 
од три из да ња, ко ли ко се го ди шње об ја ви, на ла зи, би ло у ши рим, би ло у ужим из бо-
ри ма за на гра де ко је се до де љу ју нај мла ђим пе сни ци ма и пе сни ки ња ма за пр ву књи-
гу. Дру гу го ди ну за ре дом ауто ри ма „Пр вен ца“ до де ље на је Бран ко ва на гра да. Про шле 
го ди не то је био слу чај са Ањом Мар ко вић, док је Бран ко ва на гра да за 2014. го ди ну 
при па ла Да ни лу Лу чи ћу.

На из глед кла сич но ор га ни зо ва на, збир ка бе о град ског пе сни ка Да ни ла Лу чи ћа 
(1984), Бе ле шке о ме ком тки ву, но си лац је број ча но не у јед на че не тро дел не ком по зи-
ци је лир ске про бој но сти и на по на, не са мо по пи та њу те мат ско-мо тив ских ка па ци те-
та, већ и у по гле ду кон цен тра ци је емо ци о нал ног ин ве сти ра ња и отва ра ња. У ве ћи ни 
пе са ма по ка зу је се по тре ба за стро жим, фор мал ни јим устрој стви ма пе сме, док је тек 
по не где у дру гом и тре ћем ци клу су при сут но кон цеп ту а ли стич ко тре ти ра ње пе снич-
ког тек ста. Збир ка за по чи ње ци клу сом „бе о град ски ка ле и до скоп“, за тим сле ди ци клус 
по зајм љен на сло ву збир ке: „бе ле шке о ме ком тки ву“, и за вр ша ва са ци клу сом „огле-
да ло на дну по но ра“. 

Спе ци фич ним кон стру и са њем ру ко пи са по стиг ну то је да збир ка од свог по чет ка 
пре ма кра ју ода је об лик обр ну тог лев ка, или пре пе шча ни ка, где је у пи ра ми дал ном 
од но су у три ни воа рас по ре ђе на, или сли ва на, че тр де сет и јед на пе сма у сло бод ном 
сти ху. Пр ви ци клус са др жи осам, дру ги два на ест, а тре ћи два де сет и јед ну пе сму. На 
овај на чин збир ка се от кри ва у сво јим вер ти кал ним цр та ма. Ме ђу тим, да би смо се 
огра ди ли и на из ве стан на чин за шти ти ли учи та ва ња, упу ти ће мо на не ко ли ко то ко ва, 
не ко ли ко мо гу ћих раз у ме ва ња, од но сно алу зи ја ко је пе снич ка збир ка Да ни ла Лу чи ћа 
но си у свом ком по зи ци о ном и те мат ско-мо тив ском скло пу. С јед не стра не, тро дел но 
устрој ство збир ке и по је ди них пе са ма („Ле то I“, „Ле то II“ и „Ле то III“ и „Не ко ли ко сти-
хо ва за го спо ђи цу Lowsky“) при зи ва са кра лан мо ме нат ко ји ни је за не мар љив, бу ду ћи 
је оправ дан по је ди ним пе сма ма ко је те ма ти зу ју об лик мо ли тве или ис по ве сти (тра ве-
сти ра них), пи та ње бо га и од нос пре ма ре ли ги ји, би ло на ре ла ци ји: на слов–са др жај 
пе сме, или тек на по љу са др жај но сти. С дру ге стра не, им пли цит но упу ћу је на три 
ни воа све сти, три его ста ња чо ве ка, три ни воа они рич ке ку ће (та ван/пот кро вље, при-
зе мље, по друм/су те рен; в. Ба шлар: По е ти ка про сто ра). Са тре ће стра не, збир ка бе-
ле жи ре ги стре три вр сте чул них до жи вља ја ствар но сти: ге о граф ског/про стор ног/
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фи зич ког, су бјек тив ног/ре флек сив ног/ме та фи зич ког и при ват ног/лич ног/ин тим ног. 
Пре ко три ни воа, пе сник спи рал ним по ни ра њем ши ри пер спек ти ву и по сте пе но нас 
упо зна је са спо ља шњим, а он да и лич ним све том лир ског су бјек та, лич ном ко ме ди јом, 
па клом, ам би сом, од но сно „дном по но ра“, у ко јем, са мо за гле дан, као пре ко иви це 
бу на ра, ре зи ду ал на свест од ра жа ва ње го ву јук ста по зи ци о ни ра ност ка ко, за там ње ног 
ли ца, искри из мра ка. Отуд мо жда не до вољ но раз ра ђе ни, по вре ме но не ја сни и елип-
тич ни ми са о ни и је зич ки то ко ви мут не пер спек ти ве. Про бле ма ти зо ва ње Дру гог и 
дру го сти у раз ли чи тим ре ла ци ја ма и са од но си ма ма ни фе сто ва но је као сна жно из ра-
же на и не па тво ре на сен зи тив ност и осе тљи вост за ствар ност, свет и су бјек те из не-
по сред не бли зи не. По сре ди је им пулс ко ји по кре ће мно штво пи та ња и ма лих рас пра ва, 
за пи са са раз ли чи тих ста но ви шта, од он то ло шког, те о ло шког, етич ког, есте тич ког итд.

На су прот кон струк тив ном об ли ку, збир ка на свом ком по зи ци о ном пла ну ода је 
об лик обр ну те пи ра ми де, при ме ном де дук тив ног прин ци па: су жа ва ње пер спек ти ве 
про ме ном гра ма тич ких ли ца од Они пре ма Ти ка Ја. Са мо по не кад лир ско Ја се огла-
ша ва кроз ко лек тив, он да ка да је те ма ти зо ва но за јед нич ко ис ку ство, као на при мер, 
ис ку ство смр ти. У збир ци је при мет на ам би ва лент ност пе сни ко вог ста ва и три плет 
по ла ри те та: спо ља–уну тра, про шло–са да шње и жи вот–смрт, са тен ден ци јом да се сва 
три ду бле та, ми мо ре ла ци је од јед ног пре ма дру гом и обр ну то, ова пло те у јед ном 
ме ђу про сто ру и ме ђу ста њу. Ли ни ја раз два ја ња ја вља се као тач ка ко ја обра зу је пе сму 
или лир ски глас. Ди на ми зам збир ке Бе ле шке о ме ком тки ву има тен ден ци ју по вла че ња, 
кре та ња од спо ља ка уну тра, из екс те ри је ра у, нај пре, ен те ри јер ре ду ко ван од све та, 
љу ди и ве ле град ске вре ве, а нај по сле у ти хо ва ње соп ства, ин тим ног све та, успо ме на; 
од са да шњо сти пре ма про шло сти, ка ре ми ни сцен ци ја ма и са ња ри ја ма, те, на по слет-
ку, ре флек си ја ма о смр ти. Ово ујед но пред ста вља хо ри зон та лу Лу чи ће ве збир ке. До-
вољ но илу стра тив но је ако ис так не мо да са по вла че њем из спо ља шњег про сто ра 
ра сте број пе са ма ка да је пе сник, од но сно лир ски су бјект, пре пу штен по е ти ци лич ног 
про сто ра, лич не исто ри је, ин ти ми зма са мо про ма тра ња.

Екс тер ни про стор гра да те ма ти зо ван пр вим ци клу сом, „бе о град ски ка ле и до скоп“, 
оди ста ода је ути сак ка ле и до ско па; ок та гон ског ви зи ра на чи јим руб ним тач ка ма ис-
кр са ва ју пе ри фе ри ја, пред гра ђе, ули це, за гу шљи ви квар то ви. Чи тав ур ба ни ре ги стар 
по чи ва у ве што и ми ну ци о зно из ве де ним пе снич ким сли ка ма, де скрип тив ним па са-
жи ма оп ти ком бо дле ров ског фла не ра, до след но, са ве ри стич ким, чак има жи стич ким 
пре тен зи ја ма, пре ве де ним у за пи се та ко да обра зу ју сво је вр сне фо то-пе сме и лир ске 
си ту а ци је. У пр вој пе сми „Хим на Бе о гра ду“, пе сник по хвал но, са ви со ким сте пе ном 
објек ти ви за ци је, ски ци ра про стор ну ди мен зи ју пре сто ни це, де тер ми ни ше и фик си ра 
ре пе ти тив ним при ло шким од ред ба ма за ме сто: „у“, „на“ „под“ „пред“, на по чет ним 
сти хо ви ма сва ког од че ти ри ка тре на. Иро нич но ин то ни ра на, у плу ра ли те ту, по ли фо-
ни ји гла со ва, пе сма си му ли ра хор мар ги не. Пе сма је хим на оно ли ко ко ли ко Бе о град 
пред ста вља оно што се фраг мен тар ном, ре ду ко ва ном ствар но шћу из пер спек ти ве 
ту ри сте за до је ног ло ги ком кон зу ме ри зма и ка сног ка пи та ли зма из о ста вља. Гра фич ки 
из ме штен и мар ки ран стих „...Бе о град жи ви“ на де сној мар ги ни стра ни це из ме ђу дру-
ге и тре ће стро фе, су ге ри ше или по зи ва дру гу вр сту из ме ште но сти: да је цен тар за-
ме њен пе ри фе ри јом, или да цен тар не по сто ји без мар ги не и обр ну то, уоста лом као 
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и чуд ни осмех ме сто бо га, ко ји као у Ра ич ко ви ће вој пе сми „На ма лом тр гу“, има упра-
жње но ме сто: „са ма гар ца...“ / [...] „на тр гу бри са та то на“. На пр ву пе сму на до ве зу ју се 
оста ле пе сме ци клу са, ко је од лич но ко ре спон ди ра ју на те мат ској рав ни, прем да се 
све ба ве су ви шним, мар ги на ли зо ва ним су бјек ти ма, по лу све том, бес кућ ни ци ма, про-
сја ци ма, про сти тут ка ма, на сил ни ци ма, као зна ме њем ве ле гра да. Лу чић је у пе сма ма 
ску пље ним у овом ци клу су исто вре ме но на сто јао да, осим ули це, об у хва ти кре та ње 
и ко ла ње го ми ла на дру гим ло ка ли те ти ма и про сто ри ма: тро леј бус, згра де, мост итд., 
и по ступ ком си не сте зи је – спа ја ју ћи ис кљу чи во звук, сли ку и ми рис – у опи се фик си-
ра да ти про стор. Ти пич но де скрип тив не пе сме на ста њу ју пр ви ци клус. Град је у ње му 
глав ни ју нак. Про стор гра да ипак ни је та ди ћев ски ди ја бо ли чан и де мо ни зо ван, ко ли-
ко се пред ста вља као по ли ти зо ван про стор, по при ште кла сног и ка пи та ли стич ког, 
про гре сив ног пре ви ра ња. Лир ски су бјект исто вре ме но је ин те гри сан у опис пе сме, 
али и из ван ње га. У ово ме се огле да по ли ти ка умет но сти и ши зо френ зах тев ко ји се 
ста вља пред умет ни ка: да у исто вре ме бу де као оста ли и раз ли чит од њих. Али умет-
ник је из гу био свог вла да ра – на род, и пре пу штен је тр жи шту. Лу чић про ниц љи во 
те ма ти зу је умет нич ку ег зи стен ци ју и по тре бу за есте ти за ци јом жи во та и ствар но сти 
пред ко јом оби чан чо век ар ти ку ли ше рав но ду шност, бла зи ра ност и апа ти ју („за што 
се ни ко не чу ди про лећ ном да ну / у фе бру а ру“, пе сма „Осам и пет на ест“). По ну кан 
по ме ну тим за па жа ји ма, са из ра же ном осе тљи во шћу, ре тор ским пи та њи ма иза зван 
искон ски на гон за есте ти за ци јом ствар но сти Лу чић ће по ка за ти пе смом „Осам и пет-
на ест“. Ме ђу тим, ово пи та ње ће про ву ћи на јед ном ме сту и у по след њој пе сми овог 
ци клу са, „По вра так гра ду“: „по сто ји око у ко ме је овај град зр но / твр до зр но со ли“. 
Зр но со ли или зр но сми сла, за оно га ко га ви ди или на сто ји да га ви ди и осе ти у то та-
ли те ту. По ли тич ка по за ди на ве ћи не пе са ма пр вог ци клу са ов де се по ка зу је као кри-
ти ка про вин ци ја ли зма, ма ло гра ђан шти не и па ла нач ког мен та ли те та.

Дру ги ци клус стра те шки се на до ве зу је на по је ди не пе сме из прет ход ног ци клу са, 
за др жа ва ју ћи фор му пи та ња у увод ној пе сми као кон сти ту ен та пе снич ког го во ра. 
Пр ва пе сма, ко ја де ли на слов ци клу са и на слов збир ке, у лу цид ном мо ду су емо ци о-
нал ног дис ба лан са и, ре кли би смо, емо тив ној ис цр пље но сти и ра њи во сти, про пи ту-
је мо гућ ност су спен до ва ња, од стра њи ва ња ду шев ног бо ла на кон про стор ног, емо-
тив ног и би о ло шког од су ства бли ских осо ба из жи во та, ис ти чу ћи ан ти но ми је фи зич-
ког и ме та фи зич ког пре во ђе њем у сфе ру има ги на тив ног. Те ло и пси ха, естет ско и 
етич ко та ко по ста ју ди хо том ни пар, пред мет и по при ште дру гог, сре ди шњег ци клу са 
Лу чи ће ве пе снич ке књи ге. Лир ски су бјект у овом ци клу су има функ ци ју ка та ли за то ра, 
про вод ни ка бо ла. Ис по ља ва се те жња за син те зом, мо гућ ност за бли ско шћу и по тре-
ба за Дру гим, те при ка за дру го сти Јед ног. На гла ше но и пре те жно сен ти мен та лан тон 
пе са ма свр ста них у овај ци клус на де па те ти зо ван на чин, или ма кар без пра зног па то-
са, по кат кад на и ван и ек ста ти чан, ис цр та ва ма пу осе тљи вог лир ског Ја ко је ме ан дри-
ра ру бо ви ма ду шев ног ста ња са ко јим оста је, ко ке ти ра и, ко нач но, ко га при зи ва, ис-
пи су ју ћи у исто вре ме же љу за са мо по ни ште њем: Ем пе до клов ком плекс (Ба шлар) (овај 
ком плекс сим бо лич но и те мат ски вр ло илу стра тив но пред ста вља пе сма „Гро бље за 
леп ти ре“, те тре ћи део трип ти ха „Не ко ли ко сти хо ва за го спо ђи цу Lowsky“: „[последња 
воља]“, али и пе сма из тре ћег ци клу са, „Ли це са же љом“, ко ја у по след њем сти ху до-
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зи ва „по кој ну мај ку“ [из по све те на по чет ку књиге], чи ме се емо ци о нал ни круг до дат-
но ис пу ња ва и оправ да ва), емо ци о нал ног жи вље ња/емо тив ног жи во та, са тек по не ким 
пе сма ма иро ни зо ва них сег ме на та, па ро диј ских и гро те ски них исе ча ка пе сни ко ве 
до жи вљај не ствар но сти као бун та/от по ра пред ба нал но шћу (ви де ти пе сме: „Пред 
све до ци ма“, „Рај чи це“, „Као то пли ке сте но ви“, „Свад бар ска ми са“). Же ља за са мо по ни-
ште њем си му ли ра игру ал хе миј ске зми је – уро бо ро са, од но сно фе ник са, ка да ће лир-
ски су бјект вас кр сну ти из вла сти тог пе пе ла, што је ни шта дру го до хе ра кли тов ско 
уче ње и ем пе до клов ска ма ни фе ста ци ја ре гре сив ног по врат ка – из гу би ти све да би 
се све до би ло. 

Ако је го вор сред ство по мо ћу ко јег пе сник го ри, ћу та ње је сред ство иси ја ва ња 
обе ћа но ра ђа њем из пе пе ла као „нем, наг и нов“, у тре ћем, за вр шном ци клу су исто и-
ме не, ауто по е тич ке, пе сме. При ме ћу је мо ко ли ко је сли ка ва жан аспект Лу чи ће вог 
пе снич ког са оп шта ва ња. Јер, сли ка је пре но сник не мог дис кур са. Реч за пе сни ка је, 
по пут псов ке, кон ден зо ва на емо ци ја, осе ћај ност („по пра ви лу у ре че ни це ако по сто-
ји во ља и ве шти на мо же да ста не све / и мно го ви ше не го што је по треб но / а у реч 
ско ро ни шта / или са мо бол“, пе сма „Сум њи ва гра ви та ци ја“). У то ме је са бра на пе сни-
ко ва по е тич ка опре де ље ност и он то ло шка за пи та ност, ва тра ко ја го ри, ко ја ства ра и 
ра за ра. Реч омо гу ћа ва да се опи сом ви ди јед но ви дљи во не при сут но, али и оно што 
ни је ви дљи во; не ма реч као ре чи тост оно га што је не мо, „спо соб ност из ла га ња зна-
ко ва за пи са них на те лу [овде, и у те лу, прим. Б. Ж.], озна ка што их је не по сред но уре-
за ла њи хо ва исто ри ја, исти ни ти јих од сва ког го во ра што га из ри чу уста“ (Жак Ран си јер: 
Суд би на сли ка / По де ла чул ног, Цен тар за ме ди је и ко му ни ка ци је, Уни вер зи тет Син ги-
ду нум, 2013, стр. 21). Тре ћи ци клус пе пео је и та лог, се ди мент и квин те сен ци ја ду ха 
лир ског тре пе ре ња Да ни ла Лу чи ћа. Уко ли ко је екс тер ност пр вог ци клу са до ве ла до 
ин тер и о ри за ци је у дру гом ци клу су, у тре ћем је пре ра сла у ин тро спек ци ју и ре тро-
спек ци ју у са мо ћи као кон сти ту тив ном про сто ру. Ре ал но на се љен про стор из пр вог 
ци клу са у лир ском су бјек ту но сио је по јам ку ће. До санк ци о ни са ња про сто ра, ин тро-
верт но сти, по вла че њу лир ског су бјек та, до шло је не то ли ко због из гу бље не вред но сти 
ко ли ко због ми сли и ис ку ства. Про стор се та ко у дру гом ци клу су ре ду ку је, сво ди на 
те ло као ку ћу у ко јој бо ра ви би ће ин тим них ис ку ста ва, те на по слет ку, на је зик као 
они рич ку ку ћу са сво јим ва ле ри ма, ка ко нас учи Ба шлар, где се ми сао ин те гри ше и 
сје ди њу је са има ги на циј ским и удо мљу је се ћа ња у њи хо вој не по крет но сти. Прет ход-
ни ци клу си от кри ва ју се као узрок и ре пер ку сив ни фак тор пре о ку пи ра ју ћих ре флек-
си ја о про ла зно сти вре ме на и раз ма тра ња о смр ти ко ја ће усле ди ти; уче ње од ри ца њу 
и при хва та ње од су ства, фи зич ке и ме та фи зич ке пра зни не у ин тим ном про сто ру, крип-
ти род не ку ће (Ба шлар) („мо ја ста ра ку ћа ви ше ни сам ја“, пе сма „Хер цег Но ви“, за тим: 
„и оста вља ју нам те ла њи хо ва као што сво је ку ће оста вља ју / и не ста ну / а зна се да 
пра зни до мо ви љу де не че ка ју“, пе сма „Пе сма за од ла зак“) ко је са мо смрт мо же да 
ак ти ви ра. Све стан то га, пе сник ни ма ло слу чај но за кљу чу је сво ју збир ку сти хом: „та ко 
је ла ко учи ти од смр ти“ („Пе сма за од ла зак“). Су прот но то ме, сли ке фло ре, шу ме пре 
свих, тро сте пе но те ма ти зо ва ње го ди шњег до ба („Ле то I“, „Ле то II“ и „Ле то III“) (по пут 
трип ти ха „Не ко ли ко сти хо ва за го спо ђи цу Lowsky“), од го ва ра ју ста њи ма ду ше са по-
зи ци ја ег зи стен ци јал не, (ауто)по е тич ке и он то ло шке рав ни као пси хо ло шкој тран сцен-
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дент но сти ко је ће се са бра ти у пи та њи ма о смр ти. Ци клус, та ко ђе, те ма ти зу је се ћа ње 
на де тињ ство, раз вој ни и вре мен ски ток ли ри зо ва них ски ца и исе ча ка из жи во та лир-
ског Ја. 

Кон струк тив но-ком по зи ци о ним устрој ством и те мат ско-мо тив ским ли ни ја ма сво-
је пр ве збир ке, Бе ле шке о ме ком тки ву, Да ни ло Лу чић је до след но и до стој но на три 
упо ри шне тач ке из ди гао и упи сао сво ју по е ти ку, обра зу ју ћи тро у гао са угло ви ма по-
ри ну тим у три ве ли ке те ме: бог (тј. вре ме), љу бав и смрт. Ам бле ма ти ка вре ме на на пред 
пре по зна та у об ли ку пе шча ни ка на чи је дно се утвр ђу је ње го ва бре ме ни тост, те ма ти-
зо ва на је у збир ци као кре та ње од жи во та пре ма смр ти; од уз ви ше ног, хим нич ног 
то на пр вих пе са ма до тро мих, ме лан хо лич них, там них то но ва ко ји ма од зва ња ју по-
след ње пе сме у збир ци. У при лог ре че ном иде и то што се пр ва, од но сно по след ња 
пе сма зо ву „Хим на Бе о гра ду“, то јест, „Пе сма за од ла зак“. Та ли ни ја оси па ња је ли ни ја 
при пре ма ња за од ла зак у смрт. Пе сник на сто ји да над вла да вре ме (бо га), да га тран-
сцен ди ра, да га се осло бо ди. Оно се де ша ва на ли ни ји раз два ја ња про шло сти од са-
да шњо сти. Ре жи ми умет но сти ути чу да се та гра ни ца пре ва зи ђе, за пра во, да се учи ни 
не по сто је ћом. За раз ли ку од Фа у ста ко ји је хтео да осво ји вре ме ко је је про жи вео, 
Лу чић, дон ки хо тов ски, на сто ји да осво ји вре ме ко је ни је до жи вео – не по зна то вре ме 
– да про шлост вра ти у са да шњост. Али као што ми са о но-је зич ки то ко ви по је ди них 
пе са ма да ју не ја сне пер спек ти ве, та ко мо дел пре ва зи ла же ња по де ле чи ни да се чи сте 
гра ни це, у по је ди ним ци клу си ма/пе сма ма, у на ме ри да се тран сцен ди ра ју, пре за си те 
или за му те. Па ипак, ве ћин ским де лом, пе снич ким пре о сми шља ва њем, Лу чић успе шно 
ус по ста вља од нос ко ји би смо мо гли на зва ти исто ри зо ва ном са да шњо шћу, ре спон-
зив ност пре ма лич ној исто ри ји и на пор да се из ве сне се квен це кон зер ви ра ју у се ћа њу.
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